
ان و توصیف انس( ع)ی یونس یکی از موضوعات اصلی سوره. برای پژوهش اضطراب در قرآن انتخاب گردید( ع)ی یونس ی مبارکهسوره
ایش داده در این الگو تصویر انسانی نم. دهدی او با شرایط آسیب زا است که در این مواجهه الگوی خاصی از رفتار را نشان میی مواجههنحوه
ی قابل اطمینان فرد ناظر بر موقعیتی دنیایی است و گویی همه چیز عالی و هیچ خطر. شود که با اطمینان در یک موقعیت قرار داردمی

و همه چیز عالی فردی که در کشتی نشسته است و فردی که در برابر کشتزار خود ایستاده و محصول او به ثمر رسیده. پیش بینی نیست
وی این الگ. یکی از ویژگی های این نحوه ی مواجهه، الگوی تفکری این انسان است. مواجهه ی فرد را با ضرر نشان می دهد22آیه . است

ی وقتی انسان ضرری را متوجه خود می داند در ساختار تفکری خود بر اساس ظن خود داوری و ارزیابی م. تفکری با محوریت ظن است
شناخت نفع بنابر این تفکر ایشان در حوزه ی. در آیات دیگری نیز بیان شده است که این افراد توان شناخت نفع و ضرر خود را ندارند. کند

.  و ضرر به درستی کار نمی کند و بر اساس پندار و ظن ضرر و نفع را می شناسد
اب بر او بیند، متزلزل شده اضطرفرد در کشتی که خود را در مواجهه با ضرر می. ای است که بیانگر آغاز اضطراب در فرد استمس ضر واژه

د و از در واقع او حقیقت حیات دنیا را درک نکرده است که ممکن است در هر لحظه چیزی از او فوت شود و یا مرگش فرا رس. شودچیره می
کند و زی میاو در طول زندگی این محاسبه را دارد که دنیا مکانی پایدار است، برای دست یابی به محصول برنامه ری. این دنیا منقطع گردد

به. کندای درک میاو در مواجهه با ضرر، حقیقت حیات دنیا را به صورت لحظه. تمام تالش خود را جهت حفظ این حالت انجام خواهد داد
ی انسان با ضرر را بیان نموده نیز مواجهه12آیه . کندتوجه نموده و شروع به دعا می( که حق ثابت است)همین دلیل به مرجع عالم هستی 

ی ضرر خدا را نخوانده کند، گویی در هنگامهکند و در هنگام برطرف شدن ضرر، خدا را فراموش میفرد در مواجهه با ضرر دعا می. است
اره به شود و زمانی که ضرر از او برطرف شود دوبای و در مواجهه با ضرر متوجه ناپایداری حیات دنیا میدر واقع این فرد به طور لحظه. است

د آن را ای از دنیا برگیرپندارد که دنیا پایدار است و اگر بهرهاو می. گرددی حیات دنیا باز میالگوی زندگی قبل و تفکر ظنی درباره
طرف شدن مفهوم فراموشی خدا پس از بر. توان با غفلت شبیه سازی کردبا این توصیف این حالت را می. داندهمیشگی، باقی و پایدار می

این آیه . نماید، منعکس استکه غفلت از آیات را بیان می7ی یونس در آیه ی مبارکهی غفلت در سورهواژه. ی غفلت تطابق داردضرر با واژه
قات خدا فرمایند فردی که امیدی به مال، بیان می(ره)در تفسیر بزرگ المیزان حضرت عالمه طباطبایی . از آیات کلیدی این سوره است

ضایت به با این توصیف امید به لقای خداوند، غفلت از آیات و اطمینان و ر. ندارد در واقع از آیات غافل و به حیات دنیا مطمئن و راضی است
القات خدا ندارد در واقع کسی که امید به م. توان گفت که این سه تفسیری برای هم هستنداز این رو می. انددنیا به یکدیگر کامال وابسته

متاع و ناپایداری ویژگی(. 16.، ص10.، ج 1374طباطبایی، )مثل این است که اطمینان و رضایت به حیات دنیا دارد و از آیات غافل است 
ان نوع این هم. حیات دنیا است و به صورت طبیعی، اطمینان به چیزی که قابل اطمینان نیست، می تواند فرد را درگیر اضطراب کند

.دهداضطرابی است که در انواع مواجهه با رویدادهای آسیب زا، پیش بینی نشده و تهدید کننده در فرد رخ می
.  تندی غفلت از آیات، اطمینان و رضایت به حیات دنیا و عدم رجا به لقای خداوند تعالی متناظر با هم و بیانگر اضطراب هسسه مؤلفه

غفلت از "ی حول ی واژگانپس از یافتن شبکه. دهند، اطمینان به دنیا و غفلت از آیات یکدیگر را پوشش میدانستیم که سه وجه امید به لقاء
.  یابیممی( ع)ی یونس ی مبارکهتری در سورههمین واژگان را در حالت تشدید یافته"استعجال به خیر"و "عدم رجا به لقای خدا"و "آیات
تری از تواند اشکال جدینمودهای پیشرفته تری از حالت قبلی است که می"تکذیب آیات"و "تکذیب لقاء"و "استعجال برای عذاب"

.سردرگمی، اضطراب و نابسامانی روانشناختی را مشاهده کرد
اد گویی دائم منتظر عذاب و وقوع رخد. کند دارای استعجال برای عذاب معرفی شده استفردی که از زمان وقوع وعده سؤال می48در آیه 

ین فرد به ا. دهندها برای او از اتفاقات بد خبر میگیرد و  وعدهها شکل میدر این فرد نوعی نگرانی و بدبینی نسبت به پدیده. بدی است
د هایش پایبنفرد به عهد. شودی معیوب استعجال برای عذاب میی جرمش وارد چرخهها مجرم است به واسطهدلیل عدم تبعیت از حکم

.چنین فردی به تکذیب روی می آورد. های الهی هم مطمئن باشدتواند به وعدهنیست و نمی

روه های یکی از زیر گ. اختالالت اضطرابی یکی از شایع ترین اختالالت روانی در بین جوامع بشری است
4/0-6/3شیوع یکساله اختالل اضطرابی فراگیر . اختالالت اضطرابی در  دی اس ام اضطراب فراگیر است

تواند اختالالت اضطرابی می(. 25.، ص1396خدایاری فر، )درصد است 9درصد و شیوع مادام العمر آن 
.ی جسم و روان فرد باشدی دیگری در حوزهزمینه ساز مشکالت عدیده

اقل به در اکثر روزها و حد( انتظار توأم با نگرانی)دی اس ام اختالل اضطراب فراگیر را نگرانی بیش از حد 
ی های مختلف مانند مدرسه و شغل تعریف می کند و مهار نگرانمدت شش ماه درباره رویدادها و فعالیت

رد فرد در کند و سبب افت عملکاین نگرانی، پریشانی بالینی قابل توجهی ایجاد می.برای فرد دشوار است 
به مدت نگرانی و اضطراب با سه عالمت یا بیشتر از عالئم ذیل دست کم. شوداش میهای زندگیهمه جنبه

-ر تصمیمبه طور کلی فردی که دارای اضطراب فراگیر است نگرانی فراگیر و ناتوانی د. شش ماه همراه است
(.  96.، ص1396صنعت نگار، )گیری و عمل دارد 

تاب موضوع انسان و مسائلی که او را از هدایت دور می کند در این ک. قرآن کریم، کتاب هدایت انسان است
ائل را قرآن کریم برای تفکر شأن ویژه ای قائل شدند و راهکارهای بسیاری از مس. مقدس بیان شده است

دور نماید و تواند انسان را از هدایتاضطراب از مشکالتی است که می. فرمایندتفکر و تدبر در آیات بیان می
ل این گوی سؤاالت ما حوتفکر در آیات قرآن می تواند پاسخ. ی مشکالت بعدی را برای او فراهم آوردزمینه

ه این بنابراین سؤاالت خود را پیرامون اضطراب به قرآن کریم ارجاع داده و سعی بر پاسخ ب. مسأله باشد
.سؤاالت داریم

آیا قرآن تعریفی از اضطراب فراگیر دارد؟

علل پدیدایی این اختالل چیست؟

ود آیا این اختالل دارای سیر و مرحله است؟ در صورت عدم درمان اضطراب فراگیر چه عواقبی برای فرد وج
دارد؟ 

السالممعناشناسی اضطراب فراگیر و عوامل ایجاد و تشدید آن از منظر سوره مبارکه یونس علیه 

احسان بهرامی اخوت، هادی ، احمدرضا احسانبهرامی زهرا 

ت که ی این پژوهش که تبیین اضطراب از منظر قرآن کریم است، اکنون باید روشن ساخبا توجه به مسأله
روش، ما تعریف گام به گام و دقیق. چگونه باید به قرآن مراجعه و از آن، جهت تبیین این موضوع استفاده کرد

.را یاری خواهد کرد تا به صورت روشمند از قرآن کریم جهت توضیح و تبیین اضطراب بهره گیریم
.گام اول ارجاع مسأله به قرآن و تعریف مسأله از منظر قرآن کریم است

.ی مناسب برای ارزیابی مفهوم اضطراب استگام دوم بررسی اجمالی کل قرآن و انتخاب سوره
ر تصمیم و در این خصوص باید یادآوری کرد روانشناسی اختالل اضطراب فراگیر را نگرانی فرد همراه با ناتوانی د

ه این پژوهش با ارجاع دو مؤلفه نگرانی و ناتوانی در عملکرد ب(. 96.، ص1396صنعت نگار، )کند عمل تعریف می
ای اضطراب عنوان تعریف اضطراب آن را به عنوان نشانگان بنیادین اضطراب به قرآن عرضه و سعی در یافتن معن

.ی آن کرده استدر قرآن و عوامل اثرگذار و تشدیدکننده
هم ترین ی یونس بود که یکی از می کل قرآن نزدیک ترین سوره به مسأله ی ما سورهگام سوم، پس از مطالعه

.موضوعات سوره بهم ریختگی انسان در مواجهه با ضرر و راهکارهای الزم در این مواجهه است
ها با اق مؤلفهانطب) ی یونس علیه السالم و یافتن نزدیک ترین آیه به مسأله ی مبارکهی سورهگام چهارم، مطالعه

ترین مفهومی که در به عنوان نزدیک( ع)ی یونس ی سورهمبارکه22در این مرحله آیه . است( واژگان قرآن 
.انطباق با نشانگان اصلی رخدادی که اضطراب را بیان می کند، انتخاب گردید

.است( ع)ی مبارکه یونس گام پنجم، یافتن شبکه واژگانی اضطراب در سوره
ه را ها و مفاهیم آمده در این آیکند در نظر گرفته و مؤلفهای که اضطراب را توصیف میرا به عنوان آیه22آیه 

.برای مثال حیات دنیا و مواجهه با ضر. کنیماستخراج می

ه در چند آیه مضامینی را مورد اشار( ع)ی یونس ی مبارکهدهد که سورهبر آیات قرآن کریم نشان میتأملی 
لگوی تبعیت از ظن در مرکز ا. قرار داده است که خروجی آن نهایتاً سردرگمی، فقدان جهت گیری پایدار و در پایان غرق در افکار منفی است

ی آن به ای برای چنین تفکری و هم خود در مرتبه ی بعدی مقدمهشناختی است و اطمینان به دنیا، عدم رجا به لقای خدای تعالی هم نتیجه
.حساب می آید

با ( ع)ی مبارکه یونساین شتابزدگی را در سوره. ی خود آرام آرام نوعی شتابزدگی مزمن را در پی خواهد داشتاین الگو در استمرار و توسعه
لب خیر هایی خود را تنها در مرز طانسان موصوف در این سوره برای خیر شتابزده است در حالی که چنین ویژگی. توان دیدمفهوم استعجال می

فکر ظنی ی تاطمینان به دنیای ناپایدار و سرباز زدن از توجه به حقایق عالم و غفلت از لقای خدای تعالی که تابعی از غلبه. سازدمحدود نمی
.گردداست در گام بعد به تکذیب لقاء، تکذیب آیات و نهایتاً استعجال عذاب منجر می

ند به کهنگامی که ضرر و آسیبی او را تهدید میکرده، ایمن ارزیابی از خدا و را بی نیاز در دو تصویر انسان در کشتی و مزرعه انسان خود 
مان با این حال پس از پایان یافتن منبع خطر، ه. ی اتکای قابل اطمینانش خداوند استیابد که تنها نقطهکند و درمیخداوند رجوع می

د، ی خداونها و پندارهای غلط دربارهی شروع اضطراب خواهد بود و دلیل این اضطراب گمانمواجهه با ضررها نقطه. گرددپندارهای قبل باز می
ال برای استعج. کنند استعجال به خیر استاز طرفی توجه فردی که از ظن تبعیت می. ی خود استهای نادرست دربارهحیات دنیا و ارزیابی

دم رجا به ویژگی این افراد در این  مرحله ع. شودکند که در آن فرد به طغیان و سرگردانی کشیده میمسیری از بروز اضطراب را بیان میخیر، 
یمان به های این دو نوع استعجال، می توان عدم ااز تفاوت. شوداگر این حال ادامه یابد به تکذیب لقا و استعجال برای عذاب منجر می. لقا است

د زمان خواهی الهی نیست بلکه میی الهی و استعجال برای عذاب اشاره کرد، به طوری که فردی که استعجال برای خیر دارد، منکر وعدهوعده
ود و شهای الهی را منکر میولی کسی که استعجال برای عذاب دارد، وقوع وعده. وعده را جلو بیندازد و مقدمات فرا رسیدن وعده را طی نکند

افته ی شدت یمرحلهدر . مرحله ابتدایی غفلت از آیات است.نداردداند و به همان نسبت به جزا هم اعتقاد خود را موظف به اجرای قوانین نمی
معیوب این بخاطر ساختار. شود به طور کامل خود را از آیات منقطع می کند و آن ها را حقیقت نمی داندکه فرد دچار افترا و تکذیب آیات می

وی تفکری مبتنی این توصیف به نظر می رسد الگبا . کندتفکری اوست که از ابتدا بر ظن استوار شده است و از احکام و قوانین خدا تبعیت نمی
یری مبتنی ها فقدان نظام مرجع تفسبر ظن در کنار شتابزدگی و استعجال وقوع رویدادها مناسب با خواست فرد در کنار اطمینان به ناپایداری

های پایدار تشود، نه وضعیهای بیرونی تنظیم میتواند حالت ناپایدار روانشناختی را تولید کند که در آن حال فرد با موقعیتبر حقیقت می
. ی این نظام وقوع دغدغه، نگرانی و نقص در عملکرد استمشخصه. درونی

.انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 1360).المصطفوی، ح

بررسی مروری مدل های نظری برای نگرانی و (. 13۹6. )، غالمعلی لواسانی م.ع. بشارت، م. ، منصوری، ا.خدایاری فرد، م
.3۸-۲3، 6(۲)تعالی بالینی، . اختالل اضطراب فراگیر
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